
 
 

CABRI® II PLUS 
 

 

 
 

Sáng t�o các Công c� Toán h�c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SÁCH H��NG D�N S� D�NG 



 Trang 2 

 
 
 



 Trang 3 

 
 
 
 
Chào m�ng ��n v�i th� gi�i ��ng c	a Cabri! 
 
Ra �
i vào cu�i nh�ng nm 80 t�i IMAC, phòng nghiên c�u th�c nghi�m h�p tác 
v�i CNRS (Trung tâm nghiên c�u khoa h�c Qu�c gia)  và tr�
ng ��i h�c Joseph 
Fourier c	a Grenoble, cho ��n th
i �i�m hi�n t�i Cabri �ã thu hút ���c h�n 
m�
i lm tri�u ng�
i s� d�ng nó trên máy tính �i�n t� và máy tính b� túi có �� 
th� Texas Instruments trên kh�p th� gi�i. Cabri hi�n nay �ang ���c phát tri�n và 
phân ph�i b�i công ty Cabrilog, thành l�p vào tháng ba nm 2000 b�i Jean-Marie 
LABORDE, giám ��c nghiên c�u c	a CNRS và là ng�
i cha tinh th�n c	a Cabri. 
 
Vi�c d�ng các hình hình h�c trên máy tính �i�n t� �em l�i m�t b��c ��t phá m�i 
so v�i các thao tác c� �i�n b�ng gi y, bút chì, th��c k! và compa. Cabri II Plus 
s� h�u m�t s� l��ng l�n các ch�c nng hi�u qu" và d# s� d�ng. Ta có th� d# 
dàng thao tác m�t cách t� do các hình t� ��n gi"n cho ��n ph�c t�p nh t. $ b t 
kì th
i �i�m nào, ta c%ng có th� ki�m nghi�m l�i cách d�ng c	a m�t hình, ��a ra 
nh�ng gi" thuy�t, cân nh�c, tính toán, xóa, che/hi�n các ��i t��ng, �&t màu s�c, 
các nét ch m, so�n vn b"n, ho&c làm l�i t t c" t� ��u. 
 
Cabri II Plus là m�t trong nh�ng ph�n m'm hi�n ��i nh t cho vi�c d�y và h�c 
môn hình h�c. Nó dành cho giáo viên c%ng nh� h�c sinh và có th� s� d�ng cho 
các ��i t��ng t� ti�u h�c cho ��n ��i h�c.  
 
M�t vài tính nng c	a ph�n m'm mang tính �&c thù cho các h� �i'u hành 
Macintosh/Windows : các phím Ctrl et Alt c	a Windows t��ng �ng v�i các phím 
Option và Alt trên Mac OS. Kích phím ph"i chu�t vào Windows t��ng �ng v�i 
Ctrl + kích chu�t trên Mac OS. 
 
• Giao di�n : Các bi�u t��ng m�i to h�n và d# nhìn h�n. Các b"ng ch�n ng� 
c"nh làm cho vi�c s� d�ng ���c tr�c quan h�n b�ng cách h�n ch� s� m�p m
 
trong m�t s� ch�n l�a ho&c thay ��i thu�c tính c	a b t kì ��i t��ng nào ch( b�ng 
m�t vài cái kích chu�t. 
 
• Tên g�i : �&t tên cho các ��i t��ng và �&t chúng vào b t kì n�i nào �ó � xung 
quanh ��i t��ng. 
 

         CHÀO M�NG ! 
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• Bi	u th
c : ��nh ngh)a và �ánh giá m�t cách t��ng tác các bi�u th�c có m�t 
ho&c nhi'u bi�n. 
 
• �� th t
c th�i : V* và nghiên c�u d# dàng các �� th� c	a m�t ho&c nhi'u hàm 
s�. 
 
• T�p h�p �i	m : D�ng t�p h�p các �i�m ho&c ��i t��ng, t�p h�p ho&c giao 
c	a các t�p h�p �i�m. Ta có th� hi�n th� các ph��ng trình c	a các ��
ng ��i s� 
���c d�ng b�i công c� T�p h�p �i�m. 
 
• ���ng th�ng thông minh : Hi�n th�  m�t ph�n h�u d�ng c	a ��
ng th+ng. 
Chi'u dài c	a ph�n này �ó có th� ���c thay ��i tùy theo ý mu�n. 
 
• M�u s�c : Ch�n màu s�c cho các ��i t��ng và các vn b"n c%ng nh� các màu 
n'n v�i s� tr� giúp c	a b"ng màu m� r�ng m�i ho&c dùng các bi�n màu m�t 
cách linh ho�t. 
 
• Hình �nh (Bitmaps, JPEG, GIF) : G�n m�t hình "nh vào m�t vài ��i t��ng nào 
�ó c	a m�t hình (các �i�m, các �o�n, các �a giác, các �áy). Các hình "nh ���c 
tính toán l�i trong quá trình th�c hi�n hình ��ng và các thao tác trên hình.  
 
• V�n b�n : Phong cách, ki�u ch� và các thu�c tính c	a vn b"n c	a b t k, ��i 
t��ng nào �'u có th� ���c thay ��i m�t cách t� do. 
 
• C�a s� ��c t� : M�t c�a s� có th� ���c m� �� nêu l�i t t c" các b��c d�ng 
m�t hình. 
 
• L�u l�i m�t phiên làm vi�c : L�u l�i m�t phiên làm vi�c trong th
i gian s� 
d�ng ph�n m'm. Sau �ó ta có th� ��c l�i nó trên màn hình ho&c sau �ó in ra ��  
nghiên c�u s� ti�n tri�n c	a h�c sinh và �� xác ��nh m�t cách rõ ràng nh�ng khó 
khn h�c sinh g&p ph"i trong quá trình th�c nghi�m. 
 
• Nh�p/xu�t các hình : Các hình có th� chuy�n t�i ho&c chuy�n t� m�t máy tính 
b� túi có ch�c nng �� th� s� d�ng Cabri Junior (TI-83 Plus và TI-84 Plus). 
T t c" các tính nng ��i m�i này có th� �em l�i m�t t�m vóc m�i trong th�c ti#n 
d�y h�c c	a b�n. 
 
 
Tài li�u này ���c chia ra làm hai ph�n. 
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Ph�n [1] LÀM QUEN dành cho nh�ng ng�
i l�n ��u tiên s� d�ng ph�n m'm. 
Ph�n này cho phép ng�
i s� d�ng t� làm quen v�i giao di�n c	a Cabri II Plus và 
các qui ��c s� d�ng chu�t. Tuy nhiên, kinh nghi�m cho th y r�ng ph�n này 
���c n�m b�t nhanh, và ngay t�i l�p, các h�c sinh �ã có th� “làm” hình h�c ngay 
t� ba m��i phút ��u tiên s� d�ng ph�n m'm. 
 
Ph�n [2] KHÁM PHÁ dành cho nh�ng ng�
i m�i s� d�ng và �' xu t các ho�t 
��ng dành cho trình �� c	a h�c sinh trung h�c c� s� và trung h�c ph� thông. 
Nhi'u tài li�u khác có th� tìm th y d��i d�ng tài li�u PDF n�m trong th� m�c cài 
�&t c	a ph�n m'm ho&c trên CD-ROM cài �&t. 
 
Tài li�u ��u tiên, THAM KH�O.pdf gi�i thi�u hoàn ch(nh v' ph�n m'm. 
 
Tài li�u th� hai, NÂNG CAO.pdf gi�i thi�u các ho�t ��ng khác � m�c �� khó 
h�n, � trình �� trung h�c ph� thông, d� b� ��i h�c và ��i h�c ��i c��ng. 
 
Các ho�t ��ng �' ngh� trong nh�ng tài li�u này ph�n l�n ��c l�p v�i nhau. B�n 
��c ���c khuy�n khích d�ng các hình chi ti�t, và sau �ó làm các bài t�p ���c 
�' ngh�. 
 
Sau �ây tên Cabri dùng �� ch( Cabri II Plus. 
 
Trang Web www.cabri.com c	a chúng tôi cung c p cho b�n các thông tin m�i 
nh t liên quan ��n các s"n ph-m, �&c bi�t nh�ng phiên b"n m�i c	a tài li�u này. 
Trang web còn có các liên k�t v�i kho"ng hàng ch�c trang m�ng Internet c%ng 
nh� nhi'u tài li�u tham kh"o g�m m�t s� l��ng l�n sách v' hình h�c và v' 
Cabri.    
 
Toàn b� nhóm CABRILOG chúc các b�n dành nhi'u th
i gian và say mê trong 
vi�c xây d�ng, tìm tòi và khám phá v�i ph�n m'm. 
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©2006 CABRILOG SAS 

Sách s� d�ng Cabri II Plus : 
Tác gi� phiên b�n g c : Eric Bainville 
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LÀM QUEN 
 
 
1.1 TRI$T LÝ 
 

Tri�t lý c	a Cabri là cho phép t�i �a các t��ng tác (b�ng chu�t, 
bàn phím…) gi�a ng�
i s� d�ng và ph�n m'm. Trong m.i tr�
ng 
h�p, làm sao �� ph�n m'm �áp �ng m�t cách hi�u qu" nh�ng mong 
��i c	a ng�
i s� d�ng b�ng cách, m�t m&t là v�a tôn tr�ng các t�p 
tính thông th�
ng c	a các trình �ng d�ng và h� th�ng, ��ng th
i 
m&t khác �"m b"o các tính ch t toán h�c m�t cách d# nh�n bi�t 
nh t. 

 
M�t tài li�u Cabri bao g�m m�t hình ���c d�ng m�t cách t� do 

trên m�t t
 gi y tr�ng "o kh� m�t mét vuông (1m x 1m). M�t hình 
���c t�o ra t� các ��i t��ng hình h�c (�i�m, ��
ng th+ng, ��
ng 
tròn,…) c%ng nh� t� các ��i t��ng khác (s�, vn b"n, công th�c,…) 

 
M�t tài li�u c%ng có th� g�m các macro-d�ng hình, cho phép 

m� r�ng các ch�c nng c	a ph�n m'm thông qua vi�c ghi nh� các 
phép d�ng hình trung gian. 

 
Ph�n m'm cho phép m� ��ng th
i nhi'u tài li�u và viêc C�t-Sao 

chép/Dán gi�a các tài li�u �ang m�. 
 
1.2 GIAO DI%N C&A PH'N M(M 
 

Hình trên ch( ra c�a s� chính c	a �ng d�ng và các vùng khác 
nhau c	a nó. Khi kh�i ��ng Cabri, các thanh thu�c tính, c�a s� tr� 
giúp và c�a s� �&c t" không ���c hi�n th�. 
 

C H�1 N G  1 
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Thanh tiêu �� ch( tên c	a t�p tin ch�a hình, ho&c Hình s� 1,2… n�u 
hình v/n ch�a ���c �&t tên. 

 
Thanh b�ng ch�n cho phép truy c�p ��n các l�nh c	a �ng d�ng, nó 
t��ng �ng v�i các l�nh thông d�ng trong các ph�n m'm. 
 
Trong ph�n sau c	a tài li�u này, chúng tôi s* qui ��c thao tác ch�n 
Ho�t ��ng c	a B"ng ch�n b�i [B"ng ch�n]Ho�t ��ng. Ví  d�, [T�p]Ghi 
t�p m�i … t��ng �ng l�nh Ghi t�p m�i… c	a b"ng ch�n T�p. 
 
Thanh công c� cung c p các công c� cho phép t�o và thao tác các 
hình. Thanh công c� này g�m r t nhi'u nh�ng h�p công c�, trong 
m.i h�p là  m�t công c� ���c hi�n th�, t��ng �ng v�i m�t bi�u 
t��ng c	a thanh. Công c� �ang ���c kích ho�t ���c th� hi�n b�i 
m�t nút m�u s/m, trên n'n m�u tr�ng. Các công c� khác ���c th� 
hi�n b�i các nút không s/m màu, v�i n'n m�u ghi. M�t kích chu�t 
nhanh vào m�t nút s* kích ho�t công c� t��ng �ng. Kích và nh n 
gi� chu�t trên m�t nút s* m� cu�n h�p công c�, và cho phép l�a 
ch�n trên �ó m�t công c� khác. Công c� này s* tr� thành công c� 
���c hi�n th� c	a h�p công c�, và là công c� ���c kích ho�t.  
 
Thanh công c� có th� ���c c u t�o l�i m�t cách t� do b�i ng�
i s� 
d�ng, và có th� s* ���c khóa � m�t c u hình nh t ��nh cho vi�c s� 
d�ng trên l�p (xem ch��ng : [8] �U TIÊN VÀ CÁ TH. HÓA trong 
THAM KH�O.PDF) 

 

1. Thanh tiêu �' 
2. Thanh b"ng ch�n  
3. Thanh công c� 
4. Thanh thu�c tính 
5. C�a s� �&c t" 
6. Vùng làm vi�c 
7. C�a s� tr� giúp 
8. C�a s� tr�ng thái 
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Trong ph�n sau c	a tài li�u này, chúng tôi s* g�i công c� Công c� 
c	a h�p H�p b�i [H�p]Công c�, v�i bi�u t��ng t��ng �ng ���c 
nh�c l�i � ngoài l' (m�t vài t�a quá dài trên l' �ã ���c vi�t ng�n l�i). 
Ví d� [��
ng]N�a ��
ng th+ng th� hi�n công c� N�a ��
ng th+ng 
c	a h�p công c� ��
ng th+ng. 

 
Các bi�u t��ng c	a thanh công c� có th� ���c hi�n th� v�i hai kích 
c0. �� thay ��i kích c0, kích phím ph"i chu�t sau khi �ã d�ch chuy�n 
con tr� trong thanh công c� v' phía bên ph"i c	a công c� cu�i cùng 
và ch�n « Bi�u t��ng bé ». 

 
Thanh tr�ng thái � phía d��i c�a s�, ch( d/n m�t cách th�
ng tr�c 
công c� ���c kích ho�t hi�n hành. 

 
Thanh thu	c tính cho phép thay ��i các thu�c tính c	a ��i t��ng : 
m�u s�c, ki�u, kích th��c,… Nó ���c kích ho�t  b�i l�nh [L�a 
ch�n]Hi�n các thu�c tính, và ���c t�t l�i b�i [L�a ch�n]Che các thu�c 
tính ho&c b�i phím F9 (Windows) ho&c Command-F9 (Macintosh); 

  
C
a s� tr� giúp cung c p s� h� tr� ng�n g�n trên công c� ���c 
ch�n. Nó ch( ra nh�ng ��i t��ng t��ng �ng v�i công c� này, và t t 
c" nh�ng ��i t��ng ���c d�ng. Nó ���c kích ho�t/t�t b�i F1 (ch( 
dành cho Windows). 
 
C
a s� �c t� ch�a s� �&c t" hình d��i d�ng vn b"n. Ta có th� 

tìm th y � trong �ó t�p h�p các ��i t��ng ���c d�ng và các 

ph��ng pháp d�ng chúng. C�a s� này ���c kích ho�t b�i l�nh [L�a 

ch�n]Hi�n �&c t", và ���c t�t b�i [L�a ch�n]Che �&c t", ho&c b�i 

phím F10. 

Cu�i cùng, vùng làm vi�c th� hi�n m�t ph�n c	a trang làm vi�c. �ây 
là n�i mà ta th�c hi�n nh�ng vi�c d�ng hình hình h�c. 
 

1. Thao tác 
2. �i�m 
3. ��
ng th+ng 
4. ��
ng cong 

5. D�ng hình 
6. Bi�n hình 
7. Macro 
8. Tính ch t 

9. �� �o 
10. Vn b"n và bi�u t��ng 
11. Thu�c tính 
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1.3 S� D�NG CHU)T 
 
Ph�n l�n các ch�c nng c	a ph�n m'm ���c th�c hi�n b�ng vi�c 
s� d�ng chu�t. Các thao tác s� d�ng chu�t là d�ch chuy�n, kích 
chu�t trên m�t nút và th" m�t nút. Ta s� d�ng phím trái c	a chu�t 
trong tr�
ng h�p không có ch( d/n �&c bi�t. 
 
• M�t chu.i kích chu�t-th" chu�t ���c g�i là kích chu	t  
• M�t chu.i kích chu�t-th"-kích chu�t-th" ���c g�i là kích �úp 
chu	t 
• M�t chu.i kích chu�t-d�ch chuy�n-th" ���c g�i là rê-�t chu	t 
 
Khi d�ch chuy�n con chu�t vào vùng làm vi�c, ph�n m'm s* ch( d/n 
ba cách �� t�o ra m�t kích chu�t ho&c m�t rê-�t chu	t. 
• D�ng con tr�, 
• Vn b"n hi�n th� bên c�nh con tr�, 
• Hình "nh th� hi�n m�t ph�n �ang ���c d�ng c	a ��i t��ng. 
Tùy tr�
ng h�p, vn b"n và hình "nh th� hi�n m�t ph�n có th� 
không ���c hi�n th�. 
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Sau �ây là các d�ng con tr2 : 
 

 
M�t ��i t��ng t�n t�i có th� ���c ch�n 

 
M�t ��i t��ng t�n t�i có th� ���c ch�n, ���c d�ch chuy�n, ho&c 
���c s� d�ng trong m�t phép d�ng hình. 
 

 
Xu t hi�n khi ta kích chu�t vào ��i t��ng t�n t�i �� ch�n ho&c �� 
s� d�ng trong m�t phép d�ng hình. 
 

 
Có nhi'u s� l�a ch�n v�i con tr�. Kích chu�t �� làm xu t hi�n 
b"ng ch�n cho phép chính xác hóa các ��i t��ng c�n ch�n trong 
s� t t c" các kh" nng. 
 

 
M�t ��i t��ng t�n t�i �ang ���c d�ch chuy�n. 
 

 
Con tr� �ang � trong ph�n t� do c	a t
 gi y, ta có th� xác ��nh 
m�t l�a ch�n ch� nh�t b�ng cách rê-th" chu�t. 
 

 
Ch( ra cách d�ch chuy�n t
 gi y. Ta có th� vào cách này trong m�i 
th
i �i�m b�ng cách  n gi� phím Ctrl (Windows) ho&c Option (Mac 
OS). $ tr�ng thái này, rê-th" chu�t s* d�ch chuy�n t
 gi y trong 
c�a s�. 
 

 
Xu t hi�n trong khi d�ch chuy�n t
 gi y. 

 
Cho bi�t r�ng m�t kích chu�t s* t�o ra m�t �i�m t� do m�i trên 
gi y. 
 

 
Cho bi�t r�ng m�t kích chu�t s* t�o ra m�t �i�m t� do m�i trên 
m�t ��i t��ng �ang t�n t�i ho&c t�i giao �i�m c	a hai ��i t��ng 
t�n t�i. 
 

 
Cho bi�t m�t kích chu�t s* l p ��y ��i t��ng d��i con tr� v�i màu 
hi�n hành. 
 

 
Cho bi�t r�ng m�t kích chu�t s* thay ��i thu�c tính (ví d� màu, 
ki�u, �� dày,…) c	a ��i t��ng d��i con tr�. 
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1.4 PHÉP D*NG HÌNH �'U TIÊN C&A B+N 
�� minh h�a cho ch��ng [1] LÀM QUEN, ta hãy d�ng m�t hình 
vuông bi�t m�t trong các ��
ng chéo c	a nó. Khi kh�i ��ng ch��ng 
trình Cabri, m�t tài li�u m�i và r.ng ���c t�o ra và ta có th� b�t ��u 
m�t phép d�ng hình ngay trên �ó. 
 
Ta d�ng �o�n th+ng s* là m�t trong các ��
ng chéo c	a hình 
vuông. Kích ho�t công c� [��
ng]�o�n th+ng b�ng cách kích chu�t 
vào bi�u t��ng c	a ��
ng th+ng và kích gi� chu�t �� làm xu t hi�n 
h�p công c�. Ti�p theo d�ch chuy�n con tr� vào công c� �o�n th+ng 
và th" chu�t �� kích ho�t công c� này. 
 
 

 
Hình 1.1 - Ch�n công c� [���ng] �o�n th�ng. 
 
 

 

Hình 1.2 - D�ng 	i
m th� nh�t. Hình nh c�a 	o�n th�ng c�n d�ng 
s� t� d�ch chuy
n cùng v�i con tr� 	�n khi 	i
m th� hai c�a 	o�n 
th�ng 	��c d�ng. 
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Hình 1.3 -  �o�n th�ng 	��c d�ng sau khi t�o 	i
m th� hai. Công c� 
[���ng] �o�n th�ng v�n 	ang 	��c kích ho�t, và do 	ó cho phép 
d�ng m�t 	o�n th�ng khác n�a. 
 
Bây gi
 d�ch chuy�n con tr� vào vùng làm vi�c, con tr� có d�ng . 
M�t cái kích chu�t s* t�o ra �i�m ��u tiên. Ti�p t�c d�ch chuy�n con 
tr� trong vùng làm vi�c. �o�n th+ng ���c d�ng s* ���c th� hi�n 
b�ng �o�n th+ng v* gi�a �i�m ��u tiên và con tr�. Kích chu�t �� t�o 
thêm �i�m th� hai. Và bây gi
 hình v* bao g�m hai �i�m và m�t 
�o�n th+ng. 
 
�� d�ng hình vuông, ta có th� s� d�ng ��
ng tròn có ��
ng kính là 
�o�n th+ng này. Tâm c	a ��
ng tròn là trung �i�m c	a �o�n th+ng. 
�� d�ng trung �i�m, ta kích ho�t công c� [D�ng hình]Trung �i�m, r�i 
d�ch chuy�n con tr� trên �o�n th+ng. Vn b"n Trung �i�m c	a �o�n 
th+ng này xu t hi�n bên c�nh con tr� và có d�ng . Khi kích chu�t, 
ta s* d�ng ���c trung �i�m c	a �o�n th+ng. 
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Hình 1.4 - Phép d�ng trung 	i
m c�a 	o�n th�ng  
 
Ti�p theo, ta kích ho�t công c� [��
ng]��
ng tròn, và ta d�ch 
chuy�n con tr� ��n g�n trung �i�m �ã ���c d�ng. Khi �ó dòng ch� 
�i�m này làm tâm hi�n lên và ta kích chu�t �� ch�n trung �i�m c	a 
�o�n th+ng là tâm c	a ��
ng tròn. Sau �ó, ta c�n ch�n thêm m�t 
�i�m �� th� hi�n ��
ng tròn. Khi d�ch chuy�n chu�t, vòng tròn có 
tâm nh� �ã ch�n (h��ng tâm trên ��
ng th+ng) ���c t� ��ng v* 
m�t cách linh ho�t theo con tr�, nh� cách v* c	a �o�n th+ng. Khi 
con tr� ��n g�n ��u mút �o�n th+ng, dòng ch� �i qua �i�m này hi�n 
lên. Lúc này ta kích chu�t và vi�c d�ng ��
ng tròn �i qua ��u mút 
này s* ���c k�t thúc. 
 
 

Trung �i�m c	a �o�n th+ng này 
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Hình 1.5 - D�ng 	��ng tròn có 	��ng kính là 	o�n th�ng 	ã cho 
 
 
Ta có th� kích ho�t công c� [Thao tác]Con tr� �� thao tác trên hình. 
Khi d�ch chuy�n trên các ��u mút c	a �o�n th+ng là nh�ng �i�m t� 
do c	a hình v*, con tr� có d�ng  và dòng ch� �i�m này. Ta có th� 
d�ch chuy�n �i�m này b�ng cách rê-th" chu�t. Trong tr�
ng h�p 
này, toàn b� phép d�ng hình s* ���c c�p nh�t : �o�n th+ng ���c 
v* l�i, t� �ó d/n ��n trung �i�m s* b� d�ch chuy�n và ti�p theo là 
��
ng tròn. 
 
�� d�ng hình vuông, ta c�n tìm thêm ��
ng chéo th� hai, �ó chính 
là ��
ng kính c	a ��
ng tròn vuông góc v�i �o�n th+ng ban ��u. 
Ta s* d�ng trung tr�c c	a �o�n th+ng, vuông góc v�i �o�n th+ng t�i 
trung �i�m c	a nó. Ta kích ho�t công c� [D�ng hình]Trung tr�c, r�i 
ch�n �o�n th+ng mà ta c�n d�ng ��
ng trung tr�c c	a nó. 
 
 

�i qua �i�m này 

 

�i�m này làm tâm 
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Hình 1.6 - D�ng 	��ng trung tr�c c�a 	o�n th�ng 	
 xác 	�nh 
	��ng chéo còn l�i c�a hình vuông.  

Trung tr�c c	a �o�n th+ng này 
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�� hoàn thành vi�c d�ng hình vuông, ta kích ho�t công c� 
[��
ng]�a giác. ��i v�i công c� này, ta c�n ch�n m�t s� �i�m c�n 
thi�t �� xác ��nh m�t hình �a giác b t kì. Hình v* k�t thúc khi ta ch�n 
tr� l�i �i�m kh�i ��u ho&c kích �úp chu�t khi ch�n �i�m cu�i cùng. 
Hai giao �i�m gi�a ��
ng tròn và ��
ng trung tr�c tuy ch�a ���c 
d�ng m�t cách t�
ng minh nh�ng Cabri cho phép d�ng chúng m�t 
cách ng�m -n khi s� d�ng chúng. 
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Hình 1.7 - D�ng hình vuông b�ng cách d�ng m�t cách ng�m �n giao 
	i
m c�a 	��ng tròn và 	��ng trung tr�c 
 
Do �ó ta ch�n m�t ��u mút c	a �o�n th+ng (dòng ch� �i�m này) 
nh� �(nh ��u tiên c	a �a giác, sau �ó ta d�ch chuy�n con tr� ��n m�t 
trong hai giao �i�m c	a ��
ng tròn và ��
ng trung tr�c. 
 
Khi �ó dòng ch� xu t hi�n �i�m giao này cho bi�t khi ta kích chu�t, 
giao �i�m s* ���c d�ng và ��ng th
i ch�n nó nh� là �(nh th� hai 
c	a �a giác. Vì v�y ta ch�n �i�m này, sau �ó ch�n ti�p ��u mút kia 
c	a �o�n th+ng r�i sau �ó ch�n giao �i�m th� hai, và cu�i cùng ta 
ch�n l�i �i�m ban ��u �� k�t thúc phép d�ng hình vuông. 
 
 

 

Hình 1.8 - Phép d�ng hình 	�u tiên c�a b�n v�i Cabri  ! 

�i�m giao này 
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�12NG TH3NG EULER TRONG TAM GIÁC 
 
 
D�ng m�t tam giác ABC b t k,, ti�p theo d�ng ba ��
ng trung tuy�n 
c	a tam giác. �ây là nh�ng ��
ng th+ng n�i m.i �(nh t�i trung �i�m 
c	a c�nh ��i di�n. Ti�p theo ta d�ng ba ��
ng cao c	a tam giác : 
��
ng vuông góc v�i m�t c�nh và �i qua �(nh ��i di�n. Cu�i cùng là 
d�ng ba ��
ng ��
ng trung tr�c v�i các c�nh c	a tam giác : ��
ng 
th+ng vuông góc v�i c�nh và �i qua trung �i�m c	a nó. Nh� ta �ã 
bi�t ba ��
ng cao, ba ��
ng trung tuy�n và ba ��
ng trung tr�c l�n 
l��t ��ng qui, và các �i�m ��ng qui này n�m trên m�t ��
ng th+ng, 
mà ta g�i là ��
ng th+ng Euler1 c	a tam giác. 
 
�� d�ng tam giác, ch�n công c� [��
ng]Tam giác. Thao tác trên 
thanh công c� ���c miêu t" trong ph�n  [1] LÀM QUEN c	a tài li�u 
này. 
 
Khi công c� [��
ng]Tam giác ���c kích ho�t, ta ch( c�n ch�n ba 
�i�m m�i trong c�a s� b�ng cách kích chu�t vào vùng làm vi�c 
tr�ng. Ta có th� �&t tên cho các �i�m ���c d�ng “t�i ch.” b�ng cách 
gõ tên vào bàn phím. Khi tam giác �ã d�ng xong, các tên này có th� 
���c d�ch chuy�n xung quanh các �i�m, ví d� �� �&t chúng n�m 
ngoài tam giác. 
 
 

 
 

C H�1 N G  2 
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Hình 2.1 - Tam giác ABC d�ng v�i công c� [���ng]Tam giác. Các 
	i
m 	��c 	�t tên ngay sau khi chúng 	��c t�o ra  
 
�� d�ch chuy�n tên c	a m�t ��i t��ng, ta dùng công c� [Thao 
tác]Con tr� b�ng cách kéo tên (kích chu�t và d�ch chuy�n con tr� 
��ng th
i nh n gi� chu�t gi� phím chu�t). �� thay ��i tên c	a m�t 
��i t��ng, ta kích ho�t công c� [Vn b"n và bi�u t��ng] �&t tên, r�i 
ch�n  tên c�n thay ��i : m�t c�a s� so�n th"o xu t hi�n �� th�c hi�n 
vi�c s�a ��i. Các trung �i�m ���c d�ng nh
 vào công c� [D�ng 
hình]Trung �i�m. �� d�ng trung �i�m c	a �o�n th+ng AB, ta s* ch�n 
liên ti�p A và B. Trung �i�m c	a �o�n th+ng hay m�t c�nh c	a hình 
�a giác c%ng có th� ���c d�ng c%ng b�ng cách kích chu�t tr�c ti�p 
trên �o�n th+ng hay c�nh. �i�m m�i có th� ���c �&t tên ngay sau 
d�ng xong, ta s* g�i là �i�m C’. Ta ti�n hành t��ng t� v�i hai c�nh 
kia �� cách d�ng trung �i�m A’ c	a �o�n th+ng BC và trung �i�m B’ 
c	a �o�n th+ng CA.  
 
 

 

 
Hình 2.2 - [Bên trái] Các trung 	i
m 	��c d�ng v�i công c� [D�ng 
hình]Trung 	i
m, công c� này có th
 áp d�ng cho hai 	i
m, cho m�t 
	o�n th�ng ho�c cho m�t c�nh c�a 	a giác. 
[Bên phi]. Các 	��ng trung tuy�n 	��c d�ng nh� vào công c� 
[���ng] ���ng th�ng, màu s�c c�a các 	��ng này 	��c thay 	�i v�i 
công c� [Thu�c tính]Màu…  
 
 
Công c� [Thao tác]Con tr� cho phép d�ch chuy�n t� do các ��i t��ng 
c	a hình, � �ây là ba �i�m A, B, C. Ta th y r�ng toàn b� phép d�ng 
hình v* s* t� c�p nh�t khi d�ch chuy�n m�t trong các �i�m này. Nh� 
th� ta có th� tìm hi�u vi�c d�ng hình v�i nhi'u hình c u trúc khác 
nhau. �� phát hi�n các ��i t��ng t� do c	a m�t hình, ta kích ho�t 
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công c� [Thao tác]Con tr� r�i kích chu�t vào kho"ng tr�ng trên gi y 
��ng th
i nh n gi� nút chu�t. Các ��i t��ng t� do khi �ó s* nh p 
nháy. 
 
Công c� [��
ng]��
ng th+ng cho phép d�ng ba ��
ng trung tuy�n. 
�� d�ng ��
ng th+ng AA’, ta d�ng liên ti�p A r�i A’. 
 
Công c� [Thu�c tính]Màu… cho phép thay ��i màu các ��i t��ng. 
Ch�n màu trong b"ng màu r�i sau �ó ch�n ��i t��ng c�n tô màu. 
 
Sau khi kích ho�t công c� [�i�m] �i�m, kéo con tr� ��n g�n giao 
�i�m c	a ba ��
ng trung tuy�n. V' �i�m này Cabri tìm cách d�ng 
giao �i�m c	a hai ��
ng th+ng. Do có s� m�p m
 � �ây (ta có t�i 
ba ��
ng th+ng ��ng qui), m�t b"ng ch�n xu t hi�n cho phép ch�n 
hai trong s� các ��
ng �� d�ng giao �i�m. Khi d�ch chuy�n con tr� 
trên b"ng ch�n ��
ng th+ng t��ng �ng s* có d�ng ch m nh p 
nháy. Sau khi ch�n hai ��
ng này giao �i�m s* ���c t�o ra. Ta �&t 
tên ngay cho nó là G. 
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Hình 2.3 - D�ng giao 	i
m các 	��ng trung tuy�n và kh�c ph�c s� 
m�p m� c�a phép ch�n. 
 
 
Các ��
ng cao s* ���c d�ng b�i công c� [D�ng hình]��
ng th+ng 
vuông góc. Công c� này v* m�t ��
ng th+ng duy nh t vuông góc 
v�i m�t ph��ng cho tr��c và �i qua m�t �i�m cho tr��c. Ta c�n 
ch�n m�t �i�m và m�t ��
ng th+ng ho&c m�t �o�n th+ng, ho&c m�t 
n�a ��
ng th+ng ho&c m�t c�nh c	a �a giác. Th� t� ch�n không 
quan tr�ng. �� d�ng ��
ng cao t� A, ta s* ch�n A, và c�nh BC. 
Làm t��ng t� v�i các ��
ng cao xu t phát t� B và C. Làm t��ng t� 
nh� v�i các ��
ng trung tuy�n, ta s* ch�n m�t màu cho các ��
ng 
cao, và s* d�ng giao �i�m H c	a chúng. 
 
Công c� [D�ng hình]Trung tr�c cho phép d�ng ��
ng trung tr�c c	a 
hai �i�m, c	a m�t �o�n th+ng ho&c m�t c�nh c	a �a giác. Ta ch( c�n 
ch�n �o�n th+ng ho&c các ��u mút c	a nó. Ta g�i giao �i�m c	a ba 
��
ng trung tr�c là O. 
 

 
 
Hình 2.4 - [Bên trái] Các 	��ng cao 	��c d�ng nh� công c� [D�ng 
hình] ���ng th�ng vuông góc. 
[Bên phi] Cu�i cùng là các 	��ng trung tr�c, 	��c d�ng nh� vào 
công c� [D�ng hình]Trung tr�c. 
 
Công c� [Tính ch t]Th+ng hàng? cho ta kh" nng ki�m tra xem ba 
�i�m O, H và G có th+ng hàng hay không. Ta ch�n liên ti�p ba �i�m 
này, r�i ��nh m�t v� trí trên t
 gi y �� hi�n k�t qu". K�t qu" là m�t 
vn b"n nêu rõ các �i�m có th+ng hàng v�i nhau hay không. 
 
Khi ta thao tác trên hình, dòng ch� này s* ���c c�p nh�t cùng lúc 
v�i các thành ph�n khác c	a hình v*. 
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V�i công c� [��
ng]��
ng th+ng, ta d�ng ��
ng th+ng Euler c	a 
tam giác �i qua �i�m �i�m O, H và G b�ng cách ch�n ch+ng h�n O 
và H. Công c� [Thu�c tính] �� dày… s* ���c dùng �� làm n�i b�t 
��
ng th+ng này. 
 

 
 
Hình 2.5 - [Bên trái] Ki
m tra s� th�ng hàng c�a ba 	i
m O, H và G. 
Công c� [Tính ch�t]Th�ng hàng ? t�o nên v n bn Các 	i
m th�ng 
hàng ho�c Các 	i
m không th�ng hàng tùy theo tình tr�ng hi!n hành 
c�a hình v�. 
[Bên phi] ���ng th�ng Euler c�a tam giác 	��c làm n�i b�t nh� 	� 
dày c�a nó mà có th
 	��c thay 	�i nh� công c� [Thu�c tính] �� 
dày… 
 
Thao tác trên hình cho ta th y r�ng �i�m G có v! luôn � gi�a O và 
H, c%ng nh� v� trí t��ng ��i c	a nó trên �o�n OH không ��i. Ta ki�m 
ch�ng �i'u này b�ng cách �o �� dài c	a GO và GH. Kích ho�t công 
c� [�o]Kho"ng cách ho&c �� dài. Công c� này cho phép �o kho"ng 
cách gi�a hai �i�m, ho&c �� dài m�t �o�n th+ng, tùy theo ��i t��ng 
���c ch�n. Vì th� ta ch�n G r�i O; kho"ng cách GO ���c hi�n th�, 
�o theo cm. T��ng t� v�i GH. Khi phép �o �ã ���c th�c hi�n, ta có 
th� so�n tiêu �' t��ng �ng, ví d� nh� thêm các ký t� GO= tr��c s� 
li�u �o ���c. 
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Hình 2.6 - [Bên trái]. Công c� [�o] Khong cách ho�c �� dài cho 
phép thu 	��c các khong cách GO và GH. 
[Bên phi] Nh� máy tính b� túi – công c� [�o] Máy tính b� túi… - ta 
tính t" s� GH/GO và ta ki
m tra b�ng tính toán là nó b�ng 2. 
 
Khi d�ch chuy�n hình, ta th y r�ng GH d�
ng nh� g p �ôi GO. �� 
ki�m ch�ng �i'u này, ta s* tính t( s� GH/GO. Kích ho�t công c� 
[�o]Máy tính b� túi… Ch�n kho"ng cách GH, ti�p theo toán t� / (g�ch 
c	a phép chia), và kho"ng cách GO. Ta kích chu�t trên phím = �� 
thu ���c k�t qu", mà ta có th� rê-th" chu�t trên t
 gi y. Khi ta ch�n 
m�t s� (công c� [Thao tác]Con tr�), ta có th� tng ho&c gi"m s� ch� 
s� � ph�n th�p phân ���c hi�n th� nh
 phím + và -. Nh� th�, ta s* 
hi�n th� t( s� v�i kho"ng m�t ch�c ch� s� sau d u ph-y, �� nh�n xét 
r�ng nó b�ng 2. 
 
Bài t�p 1  - Hoàn ch(nh hình v* b�ng cách d�ng ��
ng tròn bao 
quanh tam giác (h��ng O  �i qua A, B, C). Ta s* dùng công c� 
[��
ng] ��
ng tròn. 
 
Bài t�p 2 - Ti�p theo d�ng ��
ng tròn chín �i�m c	a tam giác. �ó là 
��
ng tròn có tâm là trung �i�m OH, �i qua các trung �i�m A’, B’, C’ 
c	a các c�nh, chân các ��
ng cao, và trung �i�m c	a các �o�n 
th+ng HA, HB và HC. 
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Hình v� 2.7 - Hình v� cu�i cùng, v�i 	��ng tròn ngo�i ti�p tam giác 
và 	��ng tròn chín 	i
m c�a tam giác.  
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CHINH PH4C �I5M BÍ HI5M 
 
Trong ch��ng này, chúng tôi gi�i thi�u m�t ho�t ��ng cho phép phát 
huy các kh" nng khám phá c	a Cabri. T� ba �i�m A, B, C cho 
tr��c, ta s* tìm �i�m M tho" mãn �+ng th�c vect� : 
 
  0=++ MCMBMA  
  
D�ng b�n �i�m b t k, b�ng công c� [�i�m] �i�m, và �&t tên cho b�n 
�i�m này là A, B, C, M ngay sau khi t�o. Cabri cho phép t�o ra các 
vect�. M.i vect� thông th�
ng ���c bi#u di#n b�i m�t �o�n th+ng 
có h��ng. Bây gi
 d�ng vect� MA b�i công c� [��
ng]Vect�, 
b�ng cách ch�n tr��c tiên M r�i t�i A. Vect� này có g�c là M. Làm 

t��ng t� v�i MB và MC . 
 
Sau �ó d�ng m�t ��i di�n c	a vect� t�ng MBMA +  b�ng cách 
kích ho�t công c� [D�ng hình]T�ng c	a hai Vect� sau �ó ch�n hai 
vect� r�i ch�n g�c c	a vect� ��i di�n cho vect� t�ng; � �ây ta ch�n 
M. G�i N là ��u mút c	a vect� t�ng. 
 
Cu�i cùng, ta d�ng vect� t�ng c	a ba vect� v�i M là g�c theo cách 

t��ng t�, b�ng cách c�ng MN  (b�ng MBMA + ) và MC . 
G�i  P là ��u mút c	a vect� này.  
 

 
 

C H�1 N G  3 
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Hình 3.1 – [Bên trái]. T# ba 	i
m b�t kì A, B, C và 	i
m M, ta d�ng 
các vect$ MA , MB và MC . 
[Bên phi]. Nh� công c� [D�ng hình]T�ng c�a hai Vect$, ta d�ng t�ng 

MN = MBMA+ , và MCMBMAMP ++= . 
 
Bây gi
 ta có tìm l
i gi"i c	a bài toán b�ng thao tác. �� làm �i'u �ó, 
ta kích ho�t công c� [Thao tác]Con tr� và ta d�ch chuy�n �i�m M. 
T�ng c	a ba vect� s* t� c�p nh�t m�t cách t�c thì � m.i khi d�ch 
chuy�n. 
 
Tùy theo v� trí c	a M so v�i các �i�m A, B, C, ta quan sát �� l�n và 

h��ng c	a vect� t�ng MCMBMAMP ++= . T� �ó ��a ra 
các ph�ng �oán nh� sau (ngoài ra còn có các ph�ng �oán khác) : 
 
• Có m�t v� trí duy nh t c	a M sao cho t�ng c	a ba vect� b�ng không 
: bài toán ch( có m�t �áp án duy nh t. �áp án này n�m bên trong tam 
giác ABC. 
• Hình t� giác MANB là m�t hình bình hành. 
• Hình t� giác MCPN là m�t hình bình hành. 

• �� t�ng b�ng không, các vect� MN và MC ph"i c�ng tuy�n, 
cùng �� l�n và ng��c chi'u, ngh)a là ��i nhau. 
• ��
ng th+ng MP luôn �i qua m�t �i�m, và �i�m này là �áp án c	a 
bài toán. 
• ��u mút P c	a vect� ��i di�n vect� t�ng là m�t �i�m ph� thu�c 
vào M. Nh� v�y ta ��nh ngh)a m�t phép bi�n hình bi�n P thành M. 
L
i gi"i c	a bài toán �ã cho là m�t �i�m b t bi�n c	a phép bi�n hình 
này này. 
 
T� các ghi nh�n trên, vi�c nghiên c�u s* nghiêng v' h��ng này 
ho&c h��ng khác. 
 

Ví d� gi" s� ta �ã th y r�ng các vect� MN và MC ph"i ��i nhau. 
V�y thì ta �&t ra m�t v n �' khác: t�i v� trí nào c	a M thì hai vect� 
này c�ng tuy�n ? D�ch chuy�n M sao cho hai vect� c�ng tuy�n. Ta 
th y r�ng M ch�y trên m�t ��
ng th+ng, và ��
ng th+ng �ó �i qua C 
c%ng nh� �i qua trung �i�m c	a �o�n th+ng AB. ��
ng th+ng này 
chính là trung tuy�n t� C c	a tam giác. A, B, C có vai trò ��i x�ng, 
�i�m này c%ng n�m trên hai trung tuy�n khác và nh� v�y cu�i cùng 
chính là giao �i�m c	a ba trung tuy�n. 
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��i v�i bài t�p trên l�p, các h�c sinh còn ph"i c�n tìm ra cách d�ng 
�i�m này, và c�n ch�ng minh gi" thuy�t mà ta �ã phát bi�u sau khi 
khám phá các hình v* khác nhau. 
 
�� tin c�y c	a m�t phép d�ng hình ��ng thì cao h�n nhi'u so v�i 
phép d�ng m�t hình t)nh trên gi y. Th�t v�y, ta ch( c�n thao tác trong 
m�t s� l�n tr�
ng h�p �� ki�m ch�ng gi" thuy�t. M�t gi" thuy�t h�p 
l� sau khi thao tác nh� v�y s* �úng trong �a s� tr�
ng h�p. 
 
�� vi�c h�c trên l�p có hi�u qu" nh t, vi�c �' c�p các v n �' sau 
(ngoài các v n �' khác n�a) s* thú v� ��i v�i h�c sinh : 
 
• M�t phép d�ng hình ��ng �úng b�ng quan sát th� giác thì có �úng 
không ? 
• M�t phép d�ng hình ��ng �úng s* là m�t l
i gi"i c	a bài toán ? 
• Khi nào m�t l�p lu�n có th� ���c coi là m�t ch�ng minh ? 
• M�t phép d�ng hình ��ng �úng thì c�n b� xung cái gì �� t� �ó d/n 
ra m�t ch�ng minh ? 
+ Vi�c ch�ng minh có ph"i d�a trên ti�n trình xây d�ng hình v* ? 
 
Bài t�p 3 - M� r�ng bài toán trên cho b�n �i�m, b�ng cách tìm �i�m 
M �� mà : 

0=+++ MDMCMBMA  
 
Bài t�p 4 - K� ra t�p h�p « các con ��
ng khám phá » và các cách 
ch�ng minh cho bài toán ban ��u (ba �i�m) ��i v�i m�t h�c sinh l�p 
10. 
 
Bài t�p 5 - Kh"o sát và d�ng �i�m M sao cho t�ng kho"ng cách (MA 
+ MB + MC) ��n ba 3 �i�m A, B, C cho tr��c là bé nh t. �ó là �i�m 
Fermat c	a tam giác ABC. 
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T6 GIÁC VARIGNON 
 
 
Trong ch��ng này, chúng tôi gi�i thi�u vài phép d�ng hình xung 
quanh ��nh lý Varignon1. 
 
D�ng m�t hình t� giác ABCD b t k,. Kích ho�t công c� [��
ng] �a 
giác, r�i ch�n b�n �i�m mà ta �&t tên là A, B, C, D ngay sau khi 
d�ng. �� k�t thúc vi�c d�ng �a giác, ta ch�n l�i �i�m A sau khi �ã 
d�ng �i�m D. 
 
Ti�p theo d�ng trung �i�m P c	a  �o�n th+ng AB, Q c	a �o�n th+ng 
BC, R c	a �o�n th+ng CD, và S c	a �o�n th+ng DA b�ng công c� 
[D�ng hình]Trung �i�m. �� dùng công c� này ta c�n ch�n �i�m A r�i 
B �� d�ng trung �i�m c	a AB. Ta c%ng có th� ch�n tr�c ti�p �o�n 
th+ng AB n�u nó �ã t�n t�i, dù coi nó nh� là m�t �o�n th+ng ho&c 
nh� là m�t c�nh c	a hình t� giác nh� trong tr�
ng h�p này. 
 
Cu�i cùng ta d�ng hình t� giác PQRS b�i công c� [��
ng] �a giác. 
  
Trong quá trình thao tác vi�c d�ng hình, v�i công c� [Thao tác]Con 
tr�, ta th y r�ng PQRS d�
ng nh� luôn là m�t hình bình hành. Ta s* 
dùng Cabri �� ki�m tra tính song song c	a các �o�n th+ng PQ và 
RS, c%ng nh� c	a các �o�n  th+ng PS và QR, b�ng cách dùng công 
c� [Tính ch t] Song song ? Ta ch�n c�nh PQ r�i RS, m�t dòng ch� 
s* hi�n ra, kh+ng ��nh r�ng hai c�nh này song song nhau. Ta ki�m 
tra t��ng t� r�ng PS và QR song song. 
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Hình 4.1 - [Bên trái]. T# m�t t� giác b t kì ABCD, ta d�ng t� giác 
PQRS mà các 	"nh là các trung 	i
m c�a ABCD. 
[Bên phi]. Phép d�ng các 	��ng chéo c�a PQRS mà ta s� ch�ng 
minh là chúng c�t nhau t�i trung 	i
m c�a m%i 	��ng. 
 
 
D�ng hai ��
ng chéo PR và QS nh
 vào công c� [��
ng] �o�n 
th+ng, và d�ng giao �i�m I c	a chúng b�i công c� [�i�m] �i�m. Có 
nhi'u cách �� ch�ng minh r�ng I là trung �i�m c	a �o�n th+ng PR 
c%ng nh� c	a �o�n th+ng QS, và nh� v�y PQRS là m�t hình bình 
hành. Ví d� v�i tính toán t( c� : P là tâm t( c� c	a {(A,1),(B,1)} và R là 
tâm t( c� c	a {(C,1),(D,1)}, và nh� th� trung �i�m c	a �o�n th+ng PR 
là tâm t( c� c	a {(A,1), (B,1), (C,1), (D,1)}, và t��ng t� nh� v�y ��i 
v�i trung �i�m c	a �o�n th+ng QS. Do �ó hai trung �i�m trùng nhau 
� m�t �i�m: giao �i�m l. 
 
��nh lý Varignon ���c phát bi�u nh� sau: T� giác PQRS d�ng nên 
t� các trung �i�m các c�nh c	a m�t t� giác ABCD nào �ó là m�t 
hình bình hành, và di�n tích c	a nó b�ng m�t n�a di�n tích ABCD. 
 
Bài t�p 6 - $ trên ta �ã thiêt l�p ph�n ��u tiên c	a ��nh lý. Hãy h�ng 
minh ph�n th� hai liên quan t�i di�n tích c	a PQRS. Ta có th� d�a 
vào hình 4.2 
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Hình 4.2 - Phép d�ng hình cho phép thi�t l�p ph�n th� hai c�a 	�nh 
lý. 
 
Bây gi
 ta c� ��nh các �i�m A, B, C và d�ch chuy�n D sao cho PQRS 
là hình ch� nh�t. Nh� ta �ã bi�t PQRS �ã là m�t hình bình hành, 
nh� v�y ch( c�n m�t trong các góc c	a nó là vuông �� �	 �� kh+ng 
��nh �ó là m�t hình ch� nh�t. Vì v�y ta �o góc t�i P, b�ng công c� 
[�o] �o góc. Công c� này �òi h�i ta ph"i ch�n ba �i�m xác ��nh m�t 
góc trong �ó �(nh là �i�m th� hai. Ví d� � �ây ta s* ch�n các �i�m S, 
P (�(nh c	a góc) và Q. 
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Hình 4.3 - Ta 	o góc P c�a hình bình hành PQRS  
 
 
Công c� [�o] �o góc c%ng có th� cho phép �o m�t góc ���c �ánh 
d u tr��c v�i công c� [Vn b"n và bi�u t��ng] �ánh d u góc. Công 
c� này �òi h�i ba �i�m xác ��nh m�t góc, theo cùng th� t� nh� � 
công c� [�o] �o góc. 
 
Khi d�ch chuy�n D �� PQRS là m�t hình ch� nh�t, ta có th� nh�n 
th y các �i�m tìm ���c có v! nh� th+ng hàng v�i nhau. Th�t ra, n�u 
ta d�ng các ��
ng chéo AC và BD c	a hình t� giác ban ��u, ta th y 
r�ng các c�nh PQRS song song v�i các ��
ng chéo này và vì v�y 
PQRS  là hình ch� nh�t khi và ch( khi AC và BD vuông góc nhau. 
Bây gi
 ta s* ��nh ngh)a l�i D sao cho PQRS luôn là hình ch� nh�t. 
V* ��
ng th+ng AC v�i công c� [��
ng]��
ng th+ng b�ng cách 
ch�n A và C, ti�p theo d�ng ��
ng vuông góc v�i ��
ng th+ng này 
�i qua B, v�i công c� [D�ng hình]��
ng th+ng vuông góc b�ng cách 
ch�n B và ��
ng th+ng AC. 
 
$ th
i �i�m này D là m�t �i�m t� do trong m&t ph+ng. Ta s* thay ��i 
cách ��nh ngh)a c	a �i �m này b�ng cách bi�n nó thành m�t �i�m t� 
do trên ��
ng th+ng vuông góc v�i AC �i qua B. Kích ho�t công c� 
[D�ng hình] ��nh ngh)a l�i m�t ��i t��ng r�i ch�n D. M�t b"ng ch�n 
xu t hi�n ��a ra các s� ch�n l�a cho vi�c ��nh ngh)a l�i D. Ta ch�n 
�i�m trên ��i t��ng, r�i ch�n m�t �i�m trên ��
ng th+ng vuông góc. 
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D s* t� d�ch chuy�n thành �i�m này, và nh� v�y k� t� �ó nó s* ph"i 
luôn n�m trên ��
ng th+ng. Vi�c ��nh ngh)a l�i là m�t công c� khám 
phá r t m�nh, cho phép l y �i ho&c thêm m�c �� t� do cho nh�ng 
ph�n t� c	a m�t hình mà không c�n ph"i t�o l�i toàn b� hình �ó. 
 

 

 
Hình 4.4 - �i
m D bây gi� 	��c 	�nh ngh&a l�i sao cho PQRS luôn là 
m�t hình vuông. �i
m này ' m�t m�c 	� nào 	ó v�n là 	i
m t� do ; 
nó chuy
n 	�ng trên m�t 	��ng th�ng. 
 
Bài t�p 7 - Tìm �i'u ki�n c�n và �	 �� PQRS là m�t hình vuông. 
��nh ngh)a �i�m D l�i m�t l�n n�a sao cho vi�c d�ng hình ch( ��a ra 
k�t qu" là hình vuông. 
 



Trang 38 

 

 
Hình 4.5 - Bây gi� 	i
m D hoàn toàn không còn m�c 	� t� do nào và 
PQRS luôn là m�t hình vuông. 


